Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball
Til alle medlemmer af Aarhus 1900 Volleyball.
I indkaldes hermed til vores årlige generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball, torsdag den 19.
februar 2014 – klokken 1900 i kantinen på Svømmestadion. På grund af generalforsamlingen vil
den normale træning torsdag være aflyst.
Generalforsamlingen er din chance for at gøre din mening gældende, og du har mulighed for
medbestemmelse i forhold til aftenens dagsorden. Har du noget du gerne vil have bragt op på
generalforsamlingen, skal dit indslag være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordnen vil efterfølgende blive bekendtgjort senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Udover at du som klubmedlem kan få indflydelse på aftenens indhold, er det også her den
fremtidige bestyrelse skal vælges. Dette er er et yderst vigtigt punkt, da klubben ikke kan eksistere
uden en bestyrelse bestående af en formand og en kasserer samt 4-6 menige medlemmer. Til den
nye bestyrelse mangler der pt. en ny formand og kasserer samt 2-4 nye menige
bestyrelsesmedlemmer.
Er du det nye medlem af klubbens bestyrelse? Går du med en formand i maven eller har du lyst til
at prøve dig af som kasserer? Så får du her en fantastisk mulighed for at få dit ønske opfyldt. Du
kan også afprøve din evner som menigt bestyrelsesmedlem i en af Aarhus’ populære volleyball
klubber.
Som formand/kasserer/bestyrelsesmedlem får du gratis kontingent og mulighed for at sætte dit
præg på klubbens fremtid samt styrke dit personlige CV. Arbejdet som bestyrelsesmedlem i
Aarhus 1900 Volleyball er udfordrende, sjovt og altid præget af en hyggelig og seriøs tilgang.
Vi håber fra bestyrelsens side, at du vil være med til at bakke klubben op med din deltagelse til
generalforsamlingen. Derudover vil vi kraftigt opfordre dig til at melde dig som medlem. Du vil
blive taget godt imod, og uanset om det vil være din første gang som bestyrelsesmedlem eller du
har prøvet det før, vil alle være velkomne.
Du bliver selvfølgelig ikke valgt til noget uden dit eget ønske, hvorfor dette ikke skal være en
hindring for dit fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Aarhus 1900 volleyball

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte formanden Jimmy Lauridsen i hallen, på mail:
formand@1900volley.dk eller telefon: 28 72 95 60

